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PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU DEJEPIS 

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov v predmete dejepis vychádzajú z Metodického pokynu č. 21 / 2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Výsledná známka z dejepisu na konci klasifikačného obdobia 
sa určí na  základe váženého priemeru známok získaných z nasledovných foriem skúšania: 

 
1. Ústna odpoveď (váha 30)  

 Každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1-krát za klasifikačné obdobie, alebo 
je skúšaný frontálne. 

 Žiak pri odpovedi  využíva teoretické a praktické vedomosti, ktorých prepojenie významným spôsobom 
podporujú aj tematické exkurzie, ktorými si žiaci osvojujú komunikačné zručnosti,  

 Žiak pri odpovedi preukáže: 
  teoretické vedomosti z preberaného učiva, 
  schopnosť pracovať s adekvátnym pojmovým aparátom, 
  schopnosť aplikovať získané vedomosti na riešení konkrétnej situácie, 
  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri posudzovaní spoločenských javov 

a zákonitostí,   
 schopnosť diskutovať, vyjadriť vlastný ( aj kritický) názor, 
   logickosť, samostatnosť a tvorivosť myslenia. 

 

Známka Kritéria hodnotenia ústnej odpovede 

výborný 

 ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie 
vzťahom medzi nimi 

 pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti 
 samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
 vyjadruje sa správne, presne a výstižne 
 dosahuje kvalitné výsledky vo svojej činnosti; len s menšími nepresnosťami 
 jasne a pohotovo zaujme postoj a vyjadruje vlastné stanovisko k požadovaným záležitostiam 
 je schopný pracovať samostatne aj v skupine 

chválitebný 

 má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí 
ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie 
však vie s pomocou učiteľa korigovať 

 samostatne alebo s menšími podnetmi učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 

 vyjadruje sa správne, s menšími nedostatkami v správnosti, presnosti a výstižnosti 
 dosahuje kvalitné výsledky vo svojej , len s menšími nepresnosťami 
 k požadovaným záležitostiam zaujme zaujať postoj a vyjadruje vlastné stanovisko 
 je schopný pracovať samostatne aj v skupine 

dobrý 

 má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí 
menšie medzery 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností a pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb 

 závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať 
 v ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti 
 v kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 

grafický prejav je menej estetický 
 k požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 pod dohľadom pedagóga je schopný samostatne pracovať 
 má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine 

dostatočný 

 má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí 
závažné medzery 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností a pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb 

 v ústnom a písomnom prejave má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti 



 v kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave má častejšie nedostatky, grafický prejav 
je menej estetický 

 závažné nedostatky a chyby dokáže s pomocou učiteľa opraviť 
 k požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 pri samostatnom štúdiu má vážne problémy 
 nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce 

nedostatočný 

 si požadované poznatky, fakty, definície a zákonitosti neosvojil 
 trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných činností 
 nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy pre chýbajúce vedomosti a zručnosti 
 má nevyhovujúci písomný a ústny prejav 
 k požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa 
 nezapája sa do práce v skupine. 

 

2. Písomné práce, didaktické testy 

 neštandardizovaný didaktický test sa píše spravidla po niekoľkých vzájomne súvisiacich 
tematických celkoch. Je hodnotený známkou. Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúci so 
žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného klasifikačného poriadku.  

              Žiak je hodnotený známkou na základe získaného bodového hodnotenia takto:  

100 %  – 90,0 % výborný 

89,9 % – 75,0 % chválitebný 

74,9 % – 55,1 % dobrý 

55,0 % – 33,1% dostatočný 

33,0 % –  menej nedostatočný 

3.  Hodnotenie práce na hodine 

 čiastkovú ústnu odpoveď pri frontálnom opakovaní, 
 samostatnú prácu s neznámym textom, rôznymi mapami a pod.,  
 vyjadrenie vlastného názoru na danú historickú udalosť. 

 
4.  Hodnotenie domácej práce, referátu, praktickej úlohy 

 V rozpise učiva sú zahrnuté povinné domáce práce a praktické úlohy, 
 Žiaci ich vypracúvajú samostatne alebo vo dvojiciach, v rozsahu, ktorý im určí vyučujúci, 
 Žiaci môžu dobrovoľne vypracovať aj referát, 
 Vypracované domáce práce, praktické úlohy a referáty odovzdajú žiaci vyučujúcemu v písomnej 

forme na posúdenie. Každá takáto práca musí spĺňať základné formálne znaky (meno žiaka, názov 
školy, trieda, ročník, školský rok, zdroj, odkiaľ žiak čerpal). 

5.  Hodnotenie mimotriednej a mimoškolskej činnosti 

 Zapájanie sa do rôznych historických súťaží, besied, diskusií a pod., ktoré organizuje škola alebo iná 
organizácia, a úspešná reprezentácia školy žiakom na takýchto podujatiach.  

 

 

 

 

 



PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete občianska náuka  vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS v Žiline. 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri klasifikácii  v predmete občianska náuka sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov hodnotí: 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení spoločenskovedných teoretických 
a praktických úloh a pri posudzovaní spoločenských javov a zákonitostí, 

 schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti, 
 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
 schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu, 

v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 
 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine. 
 

Výsledná známka z občianskej náuky na konci klasifikačného obdobia sa určí na základe váženého priemeru 
známok získaných z nasledovných foriem skúšania:      

1. Ústna odpoveď (váha 30)  
 Každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1-krát za klasifikačné obdobie, alebo 

je skúšaný frontálne. 
 Žiak pri odpovedi  využíva teoretické a praktické vedomosti, ktorých prepojenie významným spôsobom 

podporujú aj tematické exkurzie, ktorými si žiaci osvojujú komunikačné zručnosti,   
 Žiak pri odpovedi preukáže: 

  teoretické vedomosti z preberaného učiva, 
  schopnosť pracovať s adekvátnym pojmovým aparátom, 
  schopnosť aplikovať získané vedomosti na riešení konkrétnej situácie. 
  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri posudzovaní spoločenských javov a 

zákonitostí     
 schopnosť diskutovať, vyjadriť vlastný ( aj kritický) názor. 
 logickosť, samostatnosť a tvorivosť myslenia 

 
2.   Písomné práce, didaktické testy (váha 30 ) 

 Písomné práce ( testy) minimálne 2-krát v klasifikačnom období.  
 Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúce/i so žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného 

klasifikačného poriadku.  
 Ak žiak nie je z vážnych dôvodov prítomný na hodine alebo nie je spokojný so známkou, môže si 

s vyučujúcim dohodnúť náhradný termín písania, resp. vyučujúci môže v odôvodnenom prípade / 
podozrivá účelová neprítomnosť na hodine / sám určiť náhradný termín písania skúšky.                                                    

      Žiak je hodnotený známkou na základe získaného bodové hodnotenie takto :  

     100 %  -  90,0 %              výborný 

       89,9%  -  75,0%     chválitebný 

       74,9%  -  50,0%     dobrý' 

     49,9%  -  30,0%     dostatočný 

     29,9 % -  menej     nedostatočný 

 



Kritéria hodnotenia ústnej a písomnej odpovede: 

 
 

a) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 
90 %. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi spoločenskými javmi, zákonitosťami a teóriami, myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je 
správny, presný a výstižný. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

b) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 75 %. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti, pri riešení teoretických 
a praktických úloh postupuje samostatne, len s malými podnetmi učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení 
sa prejavuje logika a tvorivosť, vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť postup na 
ich riešenie. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

c) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 50 
%. Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. 
Ústny a písomný prejav je čiastočne správny, kvalita jeho výsledkov je na dobrej úrovni. 

d) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 30 %. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový, 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvláda na zníženej úrovni, iba 
za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 

e) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda na 
menej ako 30 %. Vedomosti a zručnosti zo spoločenskovednej oblasti požadované vzdelávacími 
štandardmi, si osvojil na najnižšej úrovni, má v nich závažné nedostatky, chyby nevie opraviť ani 
s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

 

3. Práca na hodine, domáce úlohy (váha 15): 

 ústne odpovede pri frontálnom opakovaní. 
 samostatná práca s aktuálnymi materiálmi, ktoré si žiaci sami pripravia, prednesú. 
 aktívna účasť na besedách. 
 

4. Mimotriedna a mimoškolská práca: (váha 30): 

 tvorba samostatných projektov, referátov a ich prezentácia.* 
 reprezentácia školy a účasť na OĽP, MEP a iných podujatiach týkajúcich sa obsahu  predmetu  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
*  Projekty a referáty budú zadané po dohode vyučujúcich a žiaka v dostatočnom časovom predstihu na 
konkrétnu tému súvisiacu s učivom alebo aktuálnou problematikou, pričom termín odovzdania, resp.prezentácie 
bude pre žiaka záväzný.  


